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Hygienické minimum pro stravovací provozy 

(Nová vyhláška o požadavcích na pokrmy a hygienické minimum) 

Lektorka: Ing. Lucie Janotová, Ph.D. 

 

Nová vyhláška o požadavcích na pokrmy 

V červenci 2022 by měla nabýt účinnosti nová vyhláška o požadavcích na pokrmy. Co nového vyhláška 

pro stravovací provozy přinese, na co je třeba se připravit? Probereme požadavky vyhlášky a řekneme 

si, jak tyto požadavky zvládnout a zapracovat do stávající praxe provozu. 

 

Hygienické minimum 

Na semináři si shrneme podstatné znalosti v oblasti bezpečnosti potravin, co vše by pracovníci ve 

stravovacím provozu měli vědět a v praxi realizovat. Připomeneme si jaké zásady osobní a provozní 

hygieny je třeba dodržovat; co znamená správná praxe. Připomeneme si význam dodržování zásad 

osobní a provozní hygieny i z pohledu prevence šíření onemocnění (nejen z potravin). 

 

 

Konkrétní dotazy je možné zaslat na e-mail: info@jidelny.cz do 5. 8. 2022. 

Seminář je určen jak pro nové (začínající), tak pro ostřílené pracovníky z provozu. 

 

Příbram 

23. srpna 2022, - Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75 

 

Program: 

08:15–08:30 Prezentace účastníků 

08:30–10:30 Seminář 

 

 

 

 

Účastnický poplatek: 750 Kč vč. DPH / osoba, každá další osoba ze zařízení 450 Kč vč. DPH 

Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování. V ceně není zahrnuto občerstvení. 

 

 

Podrobnosti rezervace – storno podmínky: 

1. Na seminář je nutno se přihlásit elektronickou formou na www.jidelny.cz. 

2. Vstupné je splatné nejpozději 10 dní před datem konání semináře převodem na účet u Fio banky 
2700327409/2010, variabilní symbol bude číslo přihlášky. Do příkazu uveďte příjmení účastníka (pro 
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identifikaci platby). Předpis k platbě získáte vyplněním přihlášky na www.jidelny.cz. Věnujte, 
prosím, vyplnění přihlášky mimořádnou pozornost, na jejím základě bude vystaven daňový 
doklad o platbě. 

3. Daňový doklad Vám bude zaslán v elektronické podobě na Vámi uvedenou e-mailovou adresu 
v okamžiku připsání požadované částky se správným variabilním symbolem na náš bankovní účet. 

4. Zaslaná přihláška je závazná. Bezplatné storno přihlášky přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před 
zahájením semináře. Po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek ve výši 100 Kč/os. 
Přihlášku lze zrušit pouze písemně na e-mail: info@jidelny.cz. Při zrušení přihlášky v den akce nebo 
neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme. 

5. Případné změny programu budou uveřejněny na portálu Jídelny.cz. V případě dotazů jsme Vám 
k dispozici na info@jidelny.cz. 

 

 

 

 

Těšíme se na Vás. 

Jídelny.cz  
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